
D E V R E :VII İ Ç T İ M A : 1 

•T. .o AMlio 

J 

\>m<\ 

Cilt 

2 Haziran 1944 tarihli altmış yedinci inikattan 
30 Haziran 1944 tarihli yetmiş sekizinci inikada kadar 

[ S ^ ^ 

Ankara 
T. B. M. M. Matbaası 



ihrist 

ICEA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayfa 

1, — İstanbul Mebus Numan Menemenci-
oğlu'mm Hariciye Vekâletinden istifası ve 

Sayfa 
Hariciye Vekilliğinin vekâleten Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu tarafından idare edilmesi 69 

KANUNLAE 
No. Sayfa 
4580 — Genel Kurmay Başkanlığının va

zife ve salâhiyetleri hakkında kanun 10:11 
4581 — Muayyen tarifeli nakil vasıtala-

riyle seyahat eden yolculardan alına
cak nakliyat resmi hakkındaki 2030 
numaralı kanuna ek kanun 13 

4582 •— Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette ticaret anlaşmaları ve mo-
düs vivendiler akdine ve bunların şü
mulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına 
ve anlaşmaya yanaşmıyan Devletler 
muvaredatma karşı tedbirler alınma
sına salâhiyet verilmesi hakkında ka
nun 13:14 

4583 — îzmir Suları Türk Anonim Şirke--
-' tinin satın alınmasına ve devrine dair 

• kanun 11:13,17,19:22 
4584 — Oyun kâğrdı inhisarı hakkındaki 

1118 sayılı kanunun ikinci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun 13,15,17, 

22:25 
4585 — Belediye Yapı ve Yollar Kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun 14:17,38:40 

4586 — Ankara, Belediyesi için İsviçre'den 
satın alınacak otobüslere müteallik 
-Anlaşmaya esas olan mektupların 
5 nci numarasında derpiş olunan 
müddetin 30 haziran 1943 tarihine 
kadar uzatılması hakkında kanun 10,29,40, 

41,42:45 
Ankara Belediyesi tarafından ts.-4587 

Nt, Sayfa 
viçre'den mubayaa olunacak otobüs
lere müteallik mektupta mukavelenin 
akdi için tesbit olunan müddetin 
31 . XI I . 1943 tarihine kadar temdi
di hakkmda kanun 10,29,40:41,41,45:48 

4588 — Türkiye ile îsviçre arasmda 4 ağus
tos 1943 tarihinde imza olunan ticari 
mübadelelerin ve tediyelerin tanzi
mine ait Anlaşma ile merbutu proto
kol ve mektupların tasdikma dair 
kanun 10,30,41,41,49:52 

4589 — Başvekâlet teşkilâtı hakkındaki 
4443 sayılı kanuna ek kanun 28,33.55 

4590 — Ordu uçaklarında bulundurula
cak demirbaş yiyecek hakkında kanun 28,. 

' 34:35,55:56 
4591 — 1944 malî yılı Muvazenei Umumi

ye kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
kanun 32,38,55,57,58,59:62 

4592 __ Almanya ile mevcut 18 . IV . 1943 
tarihli ticaret ve tediye Anlaşmasmm 
1 (A) listesindeki 40 milyon liralık 
kontenjana munzam 70.0 000 liralüf 
kontenjanın kabulü hususunda teati 
olunan mektupların tasdiki hakkında 
kanun 28,35,56,58,58,62:65 

4593 •— Yalova kaplıcaları işletme idare
sinin 1941 malî yılı bilançosunun tas
diki hakkında kanun 54,69:70,72,73:76 

4594 — Belediyeler ve bunlara bağlı mü
esseseler ve Belediyeler Bankası me
murları tekaüt sandığı teşkiline dair 



Ko. 

4595 

4596 

4597 

4598 

. 4599 

Sayfa 
olan 4085 sayılı kanuna ek kanım 38,57: 

58,79 
•— öğretmen Mehrure Baykal'm mah
kûm. olduğu cezanın affına dair kanun 54, 

71:72,95 
— Antalya, Trabzon ve Malatya' 
elektrik imtiyazlarının feshi hakkında 
kanun 54,70:71,94:95,103,115,124:127 
— Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
hakkındaki 4385 sayılı kanuna ek 
kanun . .54,72,95,103,115,127:130 
—• Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ye teadülüne dair olan 3656 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında, kanun 78,103:115, 
" T 115:116 
— Fevkalâde hallerin devamı müd-
detince memur ve müstahdemlere ya
pılacak yardım hakkında kanun 68,78,96: 

103,116:119 

No. Sayfa 

4600 — Subay ve askerî memurların ma
aşlarına dair 3661 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair'kanun 68,78,119:122 

4601 — Gedikli erbaşların maaşlarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3779 nu
maralı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi, ve bu kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında kanun 68,78,122:123 

4602 — Büyük Millet Meclisi, azasının tah
sisat ve harcırahları hakkındaki 1613 
sayılı kanunun birinci maddesini de
ğiştiren 1757 sayılı kanuna ek kanun 32, 

78,123 

4603 2507 sayılı kanuna ek kanun 38,78,123 

4604 — Türkiye Zirai Donatım Kurnanı . 
Kanunu ' 2:8,78;79:91,133:136,136, 

136:139 

KAKARLAR 
1404 — Kan gütme sebebiyle işlenen adam 

öldürme ve buna teşebbüs cürümleri 
faillerinin hısımları, hakkında tatbik 
olunacak muameleye dair olan 3236 
sayılı kanunun 6 ncı maddesinin tef
sirine mahal olmadığı hakkında . 54,6!) 

1405 — 135 nci alay 1 nci bölük erlerinden 
Ünyeli Mustafaoğlu İsmail Alçay'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 68,79 

1406 — Devlet Şûrası' âzalığma Muhittin 
Tekad'ın seçildiği hakkında 68,79,91,94,1.15 

1407 — Altı vilâyette ilân edilmiş olan ör

fi idarenin altı ay 
hakkında 

daha uzatılması 
133 

1408 — Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras'm 
teşriî masuniyeti hakkında 133,144 

1409 — Hendek'in Kalayık köyünden îlalil-
oğln Mehmet diğer adı Hüseyin Bi-
rincier'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında 142,147:150 

1410 — Torbalı'nın Oaybaşı köyünden Hü-
seyinoğlu 1327 doğumlu Hasan Feh
mi Siper'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında 142,150 

LÂYİHALAR 
1. — Askerî fabrikalarla askerî atelye ve 

tamir müesseselerinde çalışan .mütehassıs 
subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi, lıak
landa (1/315) 142 

2. :— Askerî Memurlar Kanununa bazı 
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 
x5 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair olan 
3280 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (1/298) 132 

3- — Askerî Muhakeme Usulü kanunu
nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/290) ' 68 

4. — Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair (1/281) 54 

5. — Beledi ve Kanununun 127 nci mad-



ctesine ek kanun lâyihası (1/299) 
6. — 1940 malî yılı hesabı katisi, hak

kında (1/280) 
7. — 1942 mali yılı hesabı katı kanunu 

layihası (1/277) ' 
8. —- Cezalılar sicili hakkında kanun 

lâyihası (1/282) 
9. — Demiryollar ve limanlar inşaatı 

için gelecek yıllara geçici taahhütlere giri
şilmesi hakkında (1/313) 

10. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Umum Müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretlerine dair olan ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 3173 savdı kanuna ek kanun lâ-

Sayfa 
132 

54 

54 

142 

132 

132 

54 

yihası (1/297) 
11. — Devlet Demiryolları ve Limanla

rı İşletme Umum Müdürlüğü memurları 
Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 
sayılı kanunlara bazı mükümler eklenme
sine ve bu kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 4001 sayılı ka
nuna bir muvakkat madde eklenmesi hak
kında (1/300) 

12. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına da
ir (1/283) 

13. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve tedülü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye 
Vekâleti kısmında, değişiklik yapılmasına 
dair olan 4446 sayılı kanuna bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/302) 

14. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı" 
kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması ve Gümrük ve İnhisarlar Vo
kal ei Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
2825 sayılı kanuna bir madde eklenmesine 
dair (1/285) 54,146 

15. — Devlet memurları aylıklarmrn 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayıh 
kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin Hariciye 
Vekâletine ait kısmının ve Hariciye Vekâ
leti Teşkilât Kanununa bağlı (2) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair (1/278) 

132 

gayfa 

28 

16. — Devlet memurları ayİıklannm 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelle
rin Maarif Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair (1/291) 

17. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair (1/284) 

18. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Ziraat Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında (1/301) 

19. — Diyarbakır ve Elâziğ istasyon
larından İrak ve İran hudutlarına kadar 
yapılacak demiryollarının inşası için is
tikraz akdine dair olan 4057 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası (1/318) 
. 20. — Fevkalâde hallerin devamı müd-

detince 3661 sayılı kanuna tâbi subay ve 
askerî memurlara yapılacak yardım hak
kında kanun lâyihası (1/287) 68,7£ 

103,116 
21. •— Fevkalâde hallerde Millî sağlığı 

koruma halikında (1^303) 
22. — Gedikli Erbaşların maaşlarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi baklanda 
(1/288) 68,78,122 

23. — Gedildi erbaşların maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı 
kanunun 9 ncu madesinin değiştirilmesi 
hakkında (2/292) 

24. — Havadan indirme ve denizden çı
karmalara karşı mücadele haldanda (1/319) 

25. — Hesap mütehassısları heyeti teşki
line ve Maliye Vekâleti merkez ve vilâyet
ler kadrolarında bazı değişiklikler yapılma
sına dair (1/312) 

26. — İstanbul Teknik Üniversitesi hak
kında (1/279) 

27 — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı haldanda (1/304) 

28. — İş kazaları ile meslekî hastalıklar 

68 

54 

132 

146 

1,96: 
:119 

132 

:123 

68 

14G 

132 

28 

132 



Ş ü l T I !••:••; - • . - : • -Sayfaı 
vo analık sigortaları hakkında (1/316) 142, 

- 142:143 
29. — Jandarma Erat Kanununun 3 neü 

vo 20 nei maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair 
(1/320) 146 

30. — Kazanç Vergisi Kanunu lâyihası 
(1/305). 132 

31. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 neü 
maddesinin. 14 neü fıkrasının değiştirilme
sine ve Bina Vergisi Kanununa bir muvak
kat madde eklenmesine dair (1/293) 68 

32. —• Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve ek madde
lerinin çıkarılmasına dair (1/294) 68,72 

33. — Muhasebe! Umumiye Kanununun 
77 nei maddesinin değiştirilmesine dair \ 
(1/317) 142 

34. — Nâkil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/321) 146 

35. — Orman Umum Müdürlüğü 1942 • 
malî yılı hesabı katisi hakkında (1/322) 14C 

36. —- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan 
4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında (1/306) 132 

37. __ Sıtma Mücadele Kanunu lâyi
hası (1/307) 132 

38. — Subay ve askerî memurların ma
aşlarına dair olan 3661 sayılı kanunun 1 
nei maddesinin değiştirilmesi ve Ira kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında (1/289) 68, 

78,119:122 
39. — Sümerbank Kanununa ek kanun 

layihası (1/308) 132 
40. — Türk Ceza Kânununun 480 ve 

482 nei •maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (1/286) 54 

41. —- Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının temdidi hakkında 
;(l/295) 68 

42. — Türkiye ile Macaristan arasında 
imza edilen Ticaret vo Tediye Anlaşmala-
riyle merbutlarının tasdiki hakkında (1/309) 132 

43. — Türkiye ile Romanya arasında 
mevcut Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının temdidi hakkında teati olu-

Saytc 
nan mektupların tasdikına dair (1/310) 133 

44. — Türkiye ilo Romanya arasmda 
imza olunan Ticaret ve Tediye Anlaşma
sı ile merbutlarının tasdiki hakkında (1/311) 133 

45. — Yeniden 16 kaza teşkiline dair 
(1/296)* 94 

46. — Yeniden 10 milyon liralık madenî 
ufaklık para darbı hakkında (1/323) 146 

47. -— Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek senelere geçici taahhüt icrasına 
mezuniyet veriumesi hakkındaki 3132 sayı
lı kanuna ek kanun lâyihası (1/314) ' 142 

. 1. — Ankara Belediyesi tarafından is
viçre'den mubayaa olunacak otobüslere mü-
taallik mektubun 5 nei numarasında derpiş 
.olunan müddetin temdidi hakkında (1/113) 10, 

29,40,41,42:45 
2. — Ankara Belediyesi tarafından 

İsviçre'den satın alınacak otobüslere mü-
taallik mektupta mukavelenin akdi için tes-
bit olunan müddetin 31 . X I I . 1943 tarihi
ne kadar uzatılması hakkında (1/149). 10,29, 

40:41,41,45:48 
3. — Antalya, Trabzon ve Malatya 

Elektrik imtiyazlarının kaldırılması hak
kında (1/175) 54,70:71:94:95,103,115,124:127 

4. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 3360 sayılı kanunla değiştirileni 3 
neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/222): • • 28,32:33 

5. — Başvekâlet teşkilâtı hakkındaki 
4443 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/229) ' 28,33,55 

6. — Bazı İsviçre mamul mallarının 
muayyen bazı Türk mallâriyle mübadele
sini -tanzim maksadiyle imza edilen Proto
kolün tasdiklim dair (1/234) / 146 

7. — Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
nun bazı. maddelerinin ve Ebniye Kanunu
nun 43 neü ve Belediye Kanununun 114 
neü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (1/21.1) 14:17,38:40 

8. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve tealtilüne adir olan 3656 sayılı ka
nunda değişiklik yapılması ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında (1/269) 78, 

. 103:115,115:116 
9. — Devlet memurları aylıldarmm tev-



. ' Sayfa 
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/239) 38,56:57 

10. — Emirber ve seyis erleri hakkın
daki 1600 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sı (1/215) 147 

11. — Fevkalâde hallerin devamı müd-
detinee memur ve müstahdemlere yapıla
cak yardım hakkında (1/271) 78,96:103,116:119 

12. — Genelkurmay Başkanlığının vazi
fe ve salâhiyetleri hakkında (1/233) 10:11 

13. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı 
giriş umumî tarifesinin 695 nci numarası
nın (O) ve (D) fıkralarının değiştirilmesi
ne dair (1/259) 146 

14. — İzmir Suları Türk Anonim Şirke
tinin satın alınmasına ve devrine dair (1/182) 11: 

13,17,19:22 
15. —Muamele Vergisi Kanununun 10 

neu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/180) 28,33:34 

16. — Muayyen tarifeli nakil vasıtala-
riyle seyahat eden yolculardan alınacak 
nakliyat resmi hakkındaki 2030 sayılı ka
mına ek kanun lâyihası (1/158) 13 

17. —Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 
(1/245) 146 

18. — Ordu uçaklarında bulundurulacak 
demirbaş yiyecek hakkında kanun lâyihası 
(1/197) ' ' ' 28,34:35,55:56 

19. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkın
daki 1118 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair (1/261) 13,15,17,22:25 

20. — Romanya'dan 70 vagon ve 3270 
varil alınması ve bedellerinin kısmen mu
ayyen mallar, kesmen de ley olarak öden
mesi hususunda yapılan Anlaşmanın tas
dikına. dair (1/235) 146 

21. •— Şeker ve glikoz resimlerinin indi
rilmesi hakkında (1/136) 54,72,95,103,115,127: 

130 
22. — Şeker ve glikoz. istihlâk vergisi 

hakkındaki 4385 sayılı kanuna ek kanun 
layihalası (1/172) 54,72,95,103,115,127:130 

23. — Türkiye - Almanya arasında mev
cut Ticaret ve Tediye Anlaşmasının (I A) 

listesindeki kontenjana munzam kontenja
nın kabulü hususunda teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında (1/218) 28,35,56,58, 

58,62:65 
24. — Türkiye ile Almanya arasmda 

Ticari mübadeleler ve Tediyelerin tanzimi
ne mütedair Anlaşmaya bağlı I I nci liste

ye 14 milyon liralık munzam bir konten
jan ilâvesine incir ve üzüm kontenjanla
rında münakale yapılmasına dair teati olu
nan mektupların tasdiki hakkında (1/241) 146 

25. — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticari mübadelelere ve Tediyelerin tanzi
mine mütedair Anlaşma esasları dahilinde 
Almanlar tarafından 5 tane tayyare veril
mesi ve mukabilinde muayyen Türk malla
rının ihracı için Alman Sefareti ile teati 
olunan mektupların tasdikına dair (1/254) 147 

26. — Türkiye ile İsviçre arasında Ti
cari mübadelelerin ve Tediyelerin tanzimi
ne dair imza olunan Anlaşma ile merbutu 
protokol ve mektupların tasdikına dair 
(1/145) 10,30,41,41,49:52 

27. — Türkiye ile Macaristan arasında 
mevcut Ticari mübadelelere ve Tediyelerin 
tanzimine mütedair Anlaşmalarla merbut
larının 31 mayıs 1944 tarihine kadar uzatıl
ması hakkında (1/247) 147 

28. — Türkiye ile Romanya arasmda im
zalanan Tasfiye-Protokolünün tasdikına 
dair (1/194) 147 

29. — Türkiye ile Romanya arasında 
Ticari mübadclelere ve Tediyelerin tanzi
mine mütedair Anlaşmalarla merbutlarının 
iki ay temdidi hakkında teati olunan mek
tupların tasdikına dair (1/267) 147 

30. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Kanunu lâyihası (1/198) 2:8,78,79:91,133:136, 

136,136:139,149 
31. — Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüs vi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük resimlerinde deği
şiklik yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmı-
yan Devletler muvaredatına karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesine dair (1/178) 13': 



MAZBATALAR 
Sayfa 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1.— Aşkale'nin Çat nahiyesinin Yavi kö

yünden Abdurrahmanoğlu Ahmet Işın'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/150) 146 

2. — Hendek'in Kalayık köyünden Ha-
liloğhı Mehmet diğer adı Hüseyin Birin-
cier'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/156) 142,147: 

. 150 
3. — Kan gütme sebebiyle işlenen adam 

öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
leri hısımları hakkında tatbik olunacak 
muameleye dair 3236 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/83) 54,69 

4. — Kayseri'nin Kuşçu ökyünden Meh-
metoğlu Halit Salur'un ölüm ezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/130) 146 

5. — Mecidözü'nün Şihlar mahallesin
den Hasanoğlu .Muharrem Babanın ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/158) 146 

6. — Nizip 'in Hiyyam köyünden Ca-
feroğlu Salih Sönmezin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/114) '• 146 

7. — Of'un Kuruş köyünden olup Baf- • 
ra'da seyyar marangoz Harunoğlu Yusuf 
Kalyon'un ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresine dair (3/124) 142 

8. — öğretmen Mebrure Baykal'm 
mahkûm olduğu cezanın affına dair (5/19) 54, 

71:72,95 
9. — Seydişehir'in Kızılcalar mahalle

sinden Ahmetoğlu Durmuş Çamur Sarıoğ-
lu'nun ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/143) 146 

10. — Sivas Mebusu Abdurrahman Na
ci Demirağ'ın, Belediye İstimlâk Kanu
nun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/41) 142,150:152 

11. — Torbalı'nın Çaybaşı köyünden . 
Hüseyinoğlu 1327 doğumlu Hasan Fehmi 
Siper'in ölüm cezasma çarptırılması hak-

Sayf a 
kında Başvekâlet tezkeresine dair, (3/134) 142, 

150 
12. — 135 nci Alay 1 nci bölük erle

rinden Ünyeli Mustafaoğlu İsmail Alçay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/93) 68,79 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALAEI 
1. — Antalya, Trabzon ve Malatya E-

lektrik imtiyazlarının kaldırılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/175) 54,70:71,94: 

95,103,115,124:127 
2. — Askerî ve Mülki Tkaüet Kanunu

nun 3360 sayılı kanunla dğiştireilen 3 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/222) 28,32:33 

3. — Başvekâlet teşkilâtı hakkındaki 
4443 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/229) 28,33,55 

4; — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
leti Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2825 
sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/285) 146 

5. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunda değişiklik yapılması ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası hakkında (1/269) . 78,103:115,115:116 

6.— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/239) 38,56:57 

7. — Fevkalâde hallerin devamı müd-
detince memur ve müstahdemlere yapıla
cak yardım hakkında 1/271 ve Fevkalâde 
hallerin devamı müddetince 3661 sayılı ka
nuna tâbi subay ve askerî memurlara ya
pılacak yardım hakkında 1/287 sayılı.ka
nun lâyihası hakkında 78,96:103,116:119 

8. — Gedikli erbaşların maaşlarının tev- . 
hit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı ka- -
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/288)ı_, 78,122:123 
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9. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı 
giriş umumî tarifesinin 695 nci numarası

nın (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/259) 146 

10. — îdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları 

.hakkındaki 1613 numaralı kanunun 1 nci 
maddesini muaddil 1757 sayılı kanuna ek 
kanun teklifi hakkında (2/44) 78,123 

11. — îdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1944 malî yılı bütçesinde değişikliş 
yapılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/45) 38,55,57,58,59:62 

12. — îdare Heyetinin, 2507 sayılı ka
nuna ek kanun teklifi hakkında (2/46) 78,123 

13. — Konya Mebusu Şevki Ergun'un, 
Belediyl ve bunlara. bağlı müesseseler ve 
Belediyeler Bankası memurları Tekaüt 
Sandığı teşkiline dair olan kanunun mu
vakkat ikinci maddesindeki müddetin iki 
ay daha uzatılması hakkında kanun teklifi
ne dair (2/29) 38,57:58,79 

14. •—• Muamele Vergisi Kanununun 10 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası "hakkında (T/180) 28,33:34 

15. — Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/245) 146 

16. — Ordu uçaklarında- bulundurula
cak demirbaş yiyecek baklanda kanun lâyi
hasına dair (/1.97) 28,34:35,55:56 

17. — Subay ve askerî memurların ma
aşlarına dair olan 3661 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesi hakkmda kanun 
lâyihasına dair (1/289) 78,119:122 

18. —> Şeker ve glikoz resimlerinin indi
rilmesi hakkında 1/136, Şeker ve glikoz 
istihlâk vergisi baklandaki 4385 sayılı 
kanuna ek 1/172 sayılı kanun lâyihası hak- , 
kında 54,72,95.103,115,127:130 

1. — îzmir Sulan Türk Anonim Şir
ketinin satın alınmasına ve devrine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/182) 11:13,17,19:22 

2. — Muayyen tarifeli nakil vasıtala-
riyle seyahat eden 3'olculârdan alınacak 
nakliyat resmi hakkındaki 2030 sayılı kâ
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/158) 13 

' r ' Sayfa 
3. —• Oyun kâğıtları inhisarı hakkın

daki 1118 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/261) 13,15,17,22:25 

4. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
kanunu lâyihası hakkmda (1/198) 2:8,78,79:91, 

123,133:136,136,136:139,144 
5. — Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüs 
vivendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük resimlerinde de
ğişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya 
yanaşmıyan Devletler muvaredatma karşı 
tedbirler alınmasına salâhiyet verilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/178) 13:14 

DAHİLÎYE ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1. — Antalya, Trabzon ve Malatya E-

lektrîk imtiyazlarının kaldırılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/175) 54,70:71,94:95, 

103,115,124:127 
2. — Konya Mebusu Şevki Ergun'un, 

Belediye ve bunlara bağlı müesseseler ve 
Beledi veler Bankası memurları Tekaüt 
Sandığı teşkiline dair olan kanunun muvak
kat ikinci maddesindeki müddetin iki ay 
daha uzatılması hakkında kanun teklifine 
dair (2/29) 38,57:58,79 

3. -—• Sivas Mebusu Abdurrahman Na
ci Demirağ'ın, Belediye îstimlâk Kanunu
nun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/41) 142,150:152 

1. —• Belediye Yapı" ve Yollar Kanunu
nun bazı maddelerinin ve Ebniye Kanunu
nun 43 ncü ve Beledive Kanununun 114 
ncü maddelerinin değiştirilmesi baklanda 
kanun lâyihasına dair (1/211) 14:17,38:40 

2. — İzmir Suları Türk Anonim Şir
ketinin satm alınmasına ve devrine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/182) 11:13,17,19:22, 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENÎ 
MAZBATALARI 

1. — Millî Piyango îdaresinin 1943 ma
lî yılı bilançosunun gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/1.78) 28,32,35 

2, — Yalova kaplıcaları işletme idare
sinin 1941 malî yılına ait bilançonun su-



nulduğuna dair Divanı Muhasebat Riya
seti tezkeresine dair (3/176) 54,69:70,72,73:76 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

' 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına ve İnhisarlar Vekâleti Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı kanu
na -bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/285) ' • 146 

2. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı 
şrirîş umumî tarifesinin 965 nci numarası
nın (G) ve (D) fıkralarının değiştirilme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/259) 146 

1. — Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette ticaret anlaşmaları ve Mödüs vi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük resimlerinde deği
şiklikler yapılmasına ve anlaşmıya' yanaş-
raıyan Devletler muvaredatına karşı tedbir 
al mm asın a salâhiyet veril meşin e dair kanun 
lâyihası, hakkında (1/178) 13:14. 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — vVnkara Belediyesi tarafından İs

viçre'den mubayaa- olunacak otobüslere 
mütaallik mektubun 5 nci numarasında 
derpiş olunan müddetin temdidi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/113) 10,29,40,41, 

' 42:45 
2. — Ankara Belediyesi tarafından İs

viçre'den satın alınacak otobüslere, mütaal
lik mektupta mukavelenin akdi için tesbît 
olunan müddetin 31 . XII . 1943 tarihine 
kadar.uzatılması hakkında kanun lâyihası
na, dair (1/149) 10,29,40:41,41,45:48 

3. — Bazı İsviçre mamul mallarının mu
ayyen bazı Türk mallariyle mübadelesini 
tanzim maksadiyle imza edilen Protokolün 

' tasdiklim dair kanun lâyihası baklanda 
(1/234) 146 

4. — Rombanya'dan 70 vagon ve 3270 
varil alınması ve bedellerinin ödenmesi hu-, 
susunda yapılan Anlaşmanın tasdikına da
ir kanun lâyihası hakkında (1/235) 146 

5. — Türkiye - Almanya arasında mev-

eut Ticaret ve Tediye Anlaşmasının (I A) 
listesindeki kontenjana munzam konten
janın kabulü hususunda teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/218) 28,35,56,58,58,62:65 

6. —Türkiye ile Almanya abasında Ti
cari mübadeleler ve Tediyelerin tanzimine 
mütedair Anlaşmaya bağlı I I nci listeye 
14 milyon liralık munzam bir kontenjan ilâ-

• vesine, incir ve üzüm kontenjanlarında mü
nakale yapılmasına dair teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası
na dair (1/241) - * 146 

. İ..— Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine 
mütedair Anlaşma esasları dahilinde Al
manlar tarafından 5 tane tayyare verilmesi 
ve mukabilinde muayyen Türk mallarının 
ihracı için Alman Sefareti ile teati olunan 
mektupların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/254) 147 

8 .— Türkiye ile İsviçre arasında Ticari 
mübadelelerin ve Tediyelerin tanzimine da
ir imza olunan Anlaşma ile merbutu pro
tokol ve mektupların tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/154) 10,30,41,41,49:52 

9. •—• Türkiye ile Macaristan arasında 
mevcut Ticari mübadelere ve Tediyelerin 
tazimine mütedair Anlaşmalarla merbutla
rının 31 mayıs 1944 tarihine kadar uzatıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair (1/247) 147 

10. — Türkiye ile Romanya arasında 
imzalanan Tasfiye Protokolünün tasdikına 
dair kanım lâyihası hakkında (1/194) •- 147 

11. — Türkiye ile Romanya arasında 
Ticarî, mübadelelere ve Tediyelerin tanzi
mine mütedair Anlaşmalarla merbutlarının 
iki ay temdidi hakkında teati olunan mek
tupların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/267) .147 

1. — Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüs 
vivendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük resimlerinde deği
şiklikler yapılmasına ve anlaçmaya yanaş-
mıyan Devletler muvaredatına karşı ted
birler alınmasına salâhiyet verilmesine da
ir kanun lâyihası hakkında (1/178) 13 :14 
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İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —- Ankara Belediyesi tarafından is

viçre'den mubayaa olunacak otobüslere 
mytaallik mektubun 5 nci numarasında 
derpiş olunan müddetin temdidi hakkında 
kanun lâyihasına da\T (1/113) 10,28,40.41,42:45 

2. :— Bazı isviçre mamul mallarının 
muayyen bazı Türk mallariyle mübadele
sini tanzim maksadiyle imza edilen Proto
kolün tasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/234) 146 

3.— Romanya'dan 70 vagon ve 3270 
varil alınması ve bedellerinin kısmen muay
yen mallar kısmen de ley olarak ödenmesi 
hususunda yandan Anlaşmanın tnsdikma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/235Y 146 

4. — Şeker ve glikoz resimlerinin indi
rilmesi hakkında 1/136. 'Şeker ve fdikoz 
istihlâk vero-isi hakkındaki 4385 savılı ka
nuna ek 1/172 sayılı kanun Invilmlnrı hak
kında 54,72,95,103.115,127:130 

1. — Yabancı memleketlerle muvnkknt 
mahivetto ticaret anlaşmaları ve modüs 
vıvendiler akdine ve bunların şümulüne 
giren maddelerin gümrük resimlerinde de
ğişiklikler yanılmasına ve anlaşmaya ya-
nasımyan Devletler muvarcdatma karsı 
tedbirler alınmasına salâhivet verilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/178). 13:14 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî ve Mülkî Tekaüt kanunu

nun 3360 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/222) 28,32:33 

2. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı 
giriş umumî tarifesinin 695 nci numarası
nın (C) ve (D) fıkralarının değiştirilme-
sinedair kanun lâyihası hakkında (1/259) 

146 
3. — Konya Mebusu Şevki Ergun'un 

Belediye ve bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler Bankası memurları Tekaüt San
dığı teşkiline dair olan kanunun muvakkat 
ikinci maddesindeki müddetin iki ay daha 
uzatılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/29) 38,57:58,79 

4. — Muamele Vergisi Kanununun 10 

Sayfa 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair . 
kanun lâyihası hakkında (1/180) 28,33:34 

5. — Şeker ve glikoz resimlerinin indi
rilmesi hakkında 1/136, Şeker ve glikoz 
istihlâk vergisi halandaki 4385 sayılı kanu
na ek 1/172 sayılı kanım lâyihaları hakkın
da 54,72,95,103,115,127:130 

1. —• Muayyen tarifeli nakil vasıtalariy-
le seyahat eden yolculardan alınacak nak
liyat resmi hakkındaki 2030 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası hakkında (1/158) 13 

2. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkında
ki 1118 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/261) 13.15,17,22:25 

3. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Kanunu lâyihasına dair (1/198) 2:8,78 79:91, 

123.133:136,136.136-139,144 
4. — Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüs 
vivendiler akdine ve bunların şümulüne 
giren maddelerin gümrük resimlerinde de
ğişiklikler yanılmasına ve anlaşmaya yanaş-
mıyan Devletler muvarcdatma karsı tedbir
ler alrnmasma salâhivet verilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/178) 13:14 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Gedikli erbaşların m a aslarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun lâyihassna dair (1/288) 78,122:123 

2. — Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ye teçhizat hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/245) 146 

3. — Ordu uçaklarında bulundurulacak 
demirbaş yiyecek hakkında kanun lâyihası
na dair (1/197) 28,34:35,55:56 

4. — Subay ve askerî memurların ma
aşlarına dair olan 3661 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında kanım 
lâyihasına dair (1/289) 78,119:122 

1. — Genelkurmay Başkanlığının vazife 
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Sayfa 
ve salâhiyetleri h aklanda kanun lâyihasına 
dair (1/233) 10:11 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
' 1. — Antalya, Trabzon ve Malatya E-

lektrik imtiyazlarının kaldırılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/175) 54,70:71,74: 

95,103,115,124:127 

1. — Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
nun bazı maddelerinin ve mbniye Kanu- ' 
nun 43 ncü ve Belediye Kanununun 114 neü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/211) 14:17,38:40 

2. — İzmir Suları Türk Anonim Şir
ketinin satın alınmasına ve devrine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/182) 11:13,17,19:22 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Belediyesi tarafından İs

viçre'den mubayaa olunacak otobüslere 
mütaallik mektubun 5 nci numarasında der
piş olunan müddetin temdidi hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/113) 10,28,40,41,42:45 

2. — Ankara Belediyesi tarafından İs
viçre'den alınacak otobüslere' mütaallik 
mektunta mukavelenin akdi için tesbit olu
nan müddetin 31 . XI I . 1943 tarihine ka
dar uzatılması hakkında kanun lâyihası
na dair (1/149) 10,28,40:41,45:48 

3. — Bazı İsviçre mamul mallarının 
muayyen bazı Türk mallariyle mübadelesi
ni tanzim maksadiyle imza edilen Protoko
lün tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 
(1/234) 146 

4. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı 
giriş umumî tarifesinin 695 nci numarası-. 
nm (C). ve (D). fıkralarının değiştirilme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/259 146 

5. — Romanya'dan 70 vagon ve 3270 
varil alınması ve bedellerinin ödenmesi hu
susunda yapılan Anlaşmanın tasdikma da
ir kanun lâyihası hakkında (1/235) 146 

6; — Türkiye - Almanya arasında mev
cut Ticaret ve Tediye Anlaşmasının (I A) 
listesindeki kontenjana munzam kontenja
nın kabulü hususunda teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâviha-
sına dair (1/218) 28,35,56,58,58,62:65 

Sayfa 
7. — Türkiye ile Almanya arasında Ti-' 

... cari mübadeleler ve Tediyelerin tanzimine • 
mütedair Anlaşmaya bağlı I I nci listeye 14 
milyon liralık munzam bir kontenjan ilâ
vesine, incir ve üzüm kontenjanlarında mü
nakale yapılmasına dair teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası
na dair (1/241) . 146 

• 8. — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine 
mütedair Anlaşma esasları dahilinde Al
manlar tarafında 5 tayyare verilmesi ve 
mukabilinde muayyen Türk mallarının ih
racı için Alman Sefareti ile teati olunan 
mektupların tasdikma dair kanun lâyi
hası hakkında (1/254) 147 

9. — Türkiye ile İsviçre arasında Tica
ri mübadelelerin ve Tediyelerin tanzimine 
dair imza olunan Anlaşma ile merbutu pro
tokol ve mektupların tasdikma dair kanun 
lâyihası hakkında (1/154) 10,29,41,41,49:52 

10. — Türkiye ile Macaristan \arasında 
mevcut Ticari mübadelelere ve Tediyelerin 
tanzimine mütedair Anlaşmalarla merbut
larının 31 mayıs .1944 tarihine kadar uza
tılması • hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/247) • / 147 

11. — Türkiye ile Romanya arasında 
imzalanan Tasfiye Protokolünün tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/194) 147 

12. — Türkiye ile Romanya arasında 
Ticari mübadelelere ve Tediyelerin tanzi
mine mütedair Anlaşmalarla merbutlarının 
iki ay temdidi hakkında kanun lâyihası hak
kında (1/267) 147 

13. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Kanunu lâyihası hakkında (1/198) 78,79:91,123, 

133:136,136,136:139,144 

1. — Yabancı memleketlerle muvakkat , 
mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüs vi-
vendiler akdine be bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük resimlerinde deği
şiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaş-
mıyan Devletler muvaredatma karşı tedbir
ler alınmasına salâhiyet verilmesine dair 
kanun lâyihası halikında (1/178) 13:14 
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ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Kanunu lâyihası (1/198) 2:8,78,79:91,123,133: 

136,130,136:139,144 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[Adliye - Dahiliye] 
1. — Devlet şûrasında açık bulunan âza-

lık için seçim yapılamsı hakkında Baş-

' Sayfa 
vekâlet tezkeresine dair (3/169) 68 

2. — Devlet Şûrasında açık bulunan 
âzalık için seçim yapılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/170) 68,79,91,91, 

94,115 

[Teşkilâtı Esasiye - Adliye] 
1. — Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras'-

m teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/90) 133, 

144 . 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
66 ncı 
67 nci 
68 nci 
69 ncu 
70 nci 
71 nci 

inikada ait 
» » 
» > 
» » 
» » 
s> » 

2 
10 
28 
32 
38 
54 

72 nci 
73 ncü 
74 ncü 
75 nci 
76 nci 
77 nci 

nikada ait 
» •» 
» » 
» » 
» » 
» » 

68 
78 
94 

132 
142 
146 

îziıı 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi 143,144 

Teşriî masuniyet 
1. — Çorum Mebusu İsmet Eker'in 

teşriî masuniyeti 28 
2. — Kütahya Mebusu Salâhaddin Kut-

man'm teşriî masuniyeti 78:79 
3. —Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras'-

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
m teşriî masuniyeti. 10,133^144 

4. — Mardin Mebusu Lûtfi Ülkümen'in 
teşriî masuniyeti 10 

5. — Tunceli Mebusu Hasan Üçöz'ün 
teşriî masuniyeti 133 

Vefatlar 
1. — Siird Mebusu Ressam Şevket Dağ'-

ın vefatı 

TAKRİRLER 
Seyhan [Gl. Naci Eldeniz] 
1.:— Arzuhal Encümeninin 17 . V .1944 

tarihli Haftalık Karar, cetvelindeki 1155 

sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresi
ne dair (4/26) 32 

TEKLİFLER 
[İdare Heyeti] 
1. — Büyük Millet Meclisi âzasınm 

tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1673 
numaralı kanunun 1 nci maddesini muad-
dil 1757 sayılı kanuna ek kanım teklifi 
.(2/44) 32,78,123 

2. —-.Büyük Millet Meclisi 1944 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak

kında (2/45) 32,38,55,57,58,59:62 
3. — 2507 sayılı kanuna ek kanun tekli

fi (2/46) 38,78,123 

Konya [Şevki Ergun] 
1. — Belediye ve bunlara bağlı müesse

seler ve Belediyeler Bankası memurları Te-
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kaüt Sandığı teşkiline dair olan kanunun 
muvakkat ikinci maddesindeki müddetin 
iki ay daha uzatılması hakkında (2/29) 38,57:58, 

79 

Sayfa 
Sivas [Abdurrahman Naci Demirağ] 
2. — Belediye İstimlâk Kanununun 9 

ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/41) 142,150:152 

SECİMLER 
Devlet Şûrasında açık bulunan âzalık için seçim yapılması (3/170) 79,91,94, 

115 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri alma istekleri 
1. — Emirber ve seyis erleri hakkında 

1600 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair (3/193) 147 

2. — Kütahya Mebusu Salâhaddin Kut
num'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine da
ir (3/188) 78:79 

Muhtelif 
1. — Siird Mebusu Ressam Şevket 

Dağ'm vefat, ettiğine dair (3/183) 10 

1. —• Devlet Şûrasında açık bulunan 
âzalık için seçim yapılması hakkında 
(3/169) 68 

2. — Devlet Şûrasında açık bulunan 
âzalık için seçim yapılması hakkında 
(3/170) 68,79,91,94,115 

3. — Millî Piyango İdaresinin 1943 malî 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair (3/178) 28, 

32,35 

örfî îdare 
1. — Altı vilâyette ilân edilen örfî ida

renin uzatılması hakkında (3/190) 133 

ölüm cezalan 
L — Ankara'nın Bağlum köyünden 

Mustafa oğlu Ahmet Uygur ve Mahmudiye 
köyünden Salihoğlu Mustafa Çetinkaya'-
nın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
(3/181 10 

2. — Sorgun'un Çavuş köyünden Nuret-
tinoğlu Adıgüzel Ayan'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/186) û8 

1. — Aşkale'nin Çat nahiyesinin Ya-
vi köyünden Abdurrahmanoğlu Ahmet 
Işık'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/150) 146 

2. — Hendek'in Kalayık köyünden Ha-
liloğlu Mehmet diğer adı Hüseyin Birin-
cier'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/156) 142,147:150 

3. —Kayseri'nin Kuşçu köyünden Melı-
metoğlu Hailt Sakır 'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3[130) 146 

4. — Mecidözü 'nün Şıhlar mahallesinden 
Hasanoğlu Muharrem Baha'nın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/158) 146 

5. — Nizip'in Hiyyam köyünden Ca- . 
feroğlu Salih Sönmez'in Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/114) 146 

6. — Of'un Kuruş köyünden olup 
Bafra'da seyyar marangoz Harunoğlu Yu
suf Kalyon'un ölüm cezasına çarptırılma- • 
sına dair (3/124) 142 

7. — Seydişehi'rin Kızılcalar mahalle
sinden Ahmetoğlu Durmuş Çamur Sarıoğ-
lunun ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/143) 146 

8. — Torbalı'nın Çaybaşı köyünden Hü-
seyinoğlu 1327 doğumlu Hasan Fehmi Si
perin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/134) 142,150 

9. — 135 nci Alay 1 nci bölük erlerin
den Ünyeli Mustafaoğlu ismail Alçay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/93) .68,79 

Tasdik istekleri 
1. — Ticaret Vekâleti merkez teşkilâtı

na eklenen kadronun tasdikma dair (3/180) 2 
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Tef sir istekleri 
1. — Yedeksubay ve Yedek askerî me

murlar Kanununun 1972 sayılı kanunla 
muaddel 3 ncü maddesinin tefsirine dair 
(3/192) 146 

1. — Kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri fail
leri hısımları hakkında tatbik olunacak mu
ameleye dair 3236 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin tefsiri hakkında (3/83) 54,69 

Teşriî masuniyet 
1. — Çorum Mebusu îsmet Eker'in 

teşriî masuniyetinin kaildir İması hakkın
da (3/194) 28 

2. — Mardin Mebusu Lûtfi Ülkü-
men'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 

hakkında (3/182) 10 
3. — Tunceli Mebusu Hasan Üçöz'ün 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/189). 133 

.1. — Kütahya Mebusu Salâhaddin Kut-
man'ııı teşriî masuniyetinin kaldırılması 

Sayfa 
hakkında (3/163) 78:79 

2. — Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/90) 133,144 

B. M. M. KİYASETİ TEZKERESİ 
1. — Sayın üyelerden bazıların izin ve

rilmesi hakkında (3/191) 143:144 

DİVANI MUHASEBAT RİYAETİ 
TEZKERELERİ 

1. — 1940 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/185) 38 

1. — Yalova kaplıcaları işletme idaresi
nin 1941 malî yılma ait bilançonun sunul
duğuna dair (3/176) 54,69:70,72,73:76 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1. — İstanbul Mebusu Numan Mene-

nemenicoğlu'nun Hariciye Vekilliğinden 
istifa ettiğine ve Hariciye Vekilliğinin 
vekâleten Başvekil Şükrü Saraçoğlu tara
fından idare edileceğine dair (3/187) 69 

DÜZELTİŞLER 
18 
35 
91 

123 

(Bu düzeltiş yetmiş dördüncü inikat 
zaptının sonuna konacaktır). 136 

144* 



Tahlilî fihrist 

A 

Sayfa 
Y. Abadan (EsMşehir) - MiUî Piyango 

idaresinin 1943 malî yılı bilançosuna dair 
sözleri 32 

H. Ş. Adal (Bolu) - Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri 112 

F. Ağralı (Maliye Vekili) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 104 
„ .. — Fevkalâde hallerin devamı müdde-
tince memur ve müstahdemlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 96,98,102,118 

D. Anlcoğlu (Seyhan) - Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu Kanunu münasebetiyle 
'sözleri 82,85,89 

Dr. A. Arkan (Çankırı) - Subay ve as
kerî memurların maaşlarına dair 3661 sa
yılı kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun münasebetiyle sözleri 120,121 

î. Arukan (Eskişehir) - Antalya - Trab
zon ve Malatya Elektrik imtiyazlarının fes
hi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 70,71 

— Belediye İstimlâk Kanununun 9 ncu 

Sayfa 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle sözleri 150,151 

— Belediyeler ve bunlara bağlı müesse
seler ve Belediyeler Bankası memurları 
Tekaüt Sandığı hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 57 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 105,111 

— Muamele Vergisi Kanununun 10 
ncu maddesine bir fıkfa eklenmesine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 33 

H. P. Atag (Grümüşane) -. Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine, ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 113,114 

I. Arvas (Van) - Hendek'in Kalayık 
köyünden Haliloğlu Mehmet diğer adı Hü
seyin Birinci'nin Ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle sözleri 147,148,149 

M. Aydın (Tabzori) - Belediye Yapı 
ve Yollar Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase-
tiyle sözleri 15 

T. B. Balta (Eize) - Fevkalâde hallerin 
devamı müddetince memur ve müstahdem
lere yapılacak yardım hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 118 

F. Baysal (Kayseri) - Devlet memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 114 



Sayfa 
A. Binkaya (Kastamonu) - Subay ve 

askerî memurların maaşlarına dair 3661 
sayılı kanunun birinci maddesinin değişti-

Sayfa 
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebetiyle' söz
leri 122 

T. Coşkan ( Kastamnu ) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3G56 sayılı kanunun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun münasebe-
tivle sözleri 113 

S. Day (Nafıa Vekili) - Antalya, Trab
zon ve Malatya Eletrik imtiyazlarının fes
hi hakkındaki kanım münasebetiyle sözleri 70,71 

Dr. A. S. Delilbaşı (Kütahya) - Subay 
vo askerî memurların maaşlarına dair 3661 
sayılı kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanım münasebetiyle sözleri 119 

A. N; Demirağ (Sivas) - Antalya, Trab
zon ve Malatya Elektrik imtiyazlarının fes-
fi hakkındaki kanun münasebetiyle södderî 70,71 

— Belediye îstimlâk Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi münasebetiyle sözleri 151,152 

— Belediyeler ve bunlara bağlı mües
seseler ve Belediyeler Bankası memurları 
tekaüt sandığı hakkındaki kanun münase-
betiylo sözleri 57,58 

— Belediye Yapı ve Yolları Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 17 

-— Devlet memurları aylıklarmm teçhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nıma bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 109,110,111 

— Fevkalâde hallerin devamı mkddetin-
cc memur ve müstahdemlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanun münasebetiyle sözle 
ri 99,100,111 

— Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ka
nunu münasebetiyle sözleri * 5,80,81,83,85 

Ş. Devrin (Zonguldak) - Belediye İs
timlâk Kanununun 9 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi mynasebe-
tiyle sözleri 150,151,152 

— Hendek'in Kalayık köyünden Ha-
liloğlu Mehmet diğer adr Hüseyin Birin
ci 'nin ölüm eczasına çarptırılması hakkın
daki Adliye Encümeni mazbataıs mü
nasebetiyle sözleri 148,149 

Dr. S. A. Dilenire ( Rize ) - Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumu Kanunu münase-
tiyle sözleri 89 

t. N. Dilmen (Burdur) - Fevkalâde hal
lerin devamı müddetince memur ve müs
tahdemlere yapılacak yardım hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 118 

F. F. Düşünsel (Bingöl) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna . bazı 
maddeler eklenmesine dair kânun müna
sebetiyle sözleri 104,109 

—• Fevkalâde hallerin devamı müdde
tince memur ve müstahdemlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 100 

—• Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Kanunu münasebetiyle sözleri 2,4,84,88 
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. GH. N. Eldeniz (Seyhan) - Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu Kanunu münasebetiy
le sözleri 

A. R. Ereni ( Çoruh ) - î§ kazaları ile 

Sayfa 

90 

Sayfa 
meslekî hastalıklar ve analık sigortalan 
hakkındaki lâyihanın muvakkat bir encü
mende müzakere edilmesine dair sözleri 143 

R. Fenmıen (Kocaeli) - Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu Kanunu münasebetiyle 
sözleri 

A. Fırat (Erzincan) - Belediyeler ve 

F 
bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
Bankası memurları tekaüt sandığı hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 57,58 

R. Güreli (Gümüşane) - Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu Kanunu münasebe-

G 
tiyle sözleri 85 

Ş. R. Hatipoğlu (Ziraat Vekili) - Tür
kiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu mü-

H 
nasebetiyie sözleri xı" 

C. K. Incedayı (Sinob) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit,ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun münase
betiyle sözleri 113,114 
— Fevkalâde hallerin devamı müdde-

tince memur ve müstahdemlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 98 

•, •— Ordu uçaklarında . bulundurulacak 
demirbaş yiyecek hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 34,35 

K 
R. Kaplan (Maraş) - Fevkalâde haile

lerin devamı müddetince memur ve müs
tahdemlere yapılacak yardım hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 

• — Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ka
nunu münasebetiyle sözleri • 

Z. Karamrarsal (îatanbul) - Fevkalâde 
hallerin devamı müddetince memur ve 

101 

müstahdemlere yapılacak yardım hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 96 

Y. D. Karslıoğlu (Yozgad) - Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 108 
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' H. N. Keşmir (Tokad) - Blediyeler ve 
bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
Bankası memurları tekaüt sandığı hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 57,58 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 104,105,106,107,109,110, 

111,112,113,114 
' ~~~ Fevkalâde hallerin devamı müdde-* 

Sayfa 
tince memur ve müstahdemlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 99,100,102 

— Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanım 
lâyihası münasebetiyle sözleri 34 

— Subay ve askerî memurların maaşla
rına dair 3661 sayılı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair kanun müna
sebetiyle sözleri . 121,122 

M 
A. Menderes (Aydm) - Askerî ve Mül

ki Tekaüt Kanununnu 3360 sayılı İlamın
la değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun lâyihası hakkrnda 
sözleri . 3 3 

E. Onan (îzmıir) - Hendek'in Halayık 
köyünden Haliloğlu Mehmet diğer adı Hü
seyin Birincier'in ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle sözleri 148 

Ö 

Y. Ösey (Manisa) - Türkiye Zirai Do
natım Kurumu Kanunu münasebetiyle 

sözleri 84,85 

P 
S. Pek (Kocaeli) - Devlet memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri 110, 

111 
— Fevkalâde hallerin devamı müdde-

tince memur ve müstahdemere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 117 

— Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ka
nunu münasebetiyle sözleri .85 

Q. Pekel (Tokad) - Belediye İstimlâk 

Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 150 

R. Peker (Kütahya;) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 108 

— Fevkalâde hallerin devamı müdde-
tince memur ve müstahdemlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 97,98,100,103 



— 18 
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Sayfa 
Ş. Saraçoğlu (Başvekil) - Subay ve as

kerî memurların maaşlarına dair 3661 sa
yılı kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı. maddeler eklen
mesine dair kanun münasebetiyle sözleri 120 

H. Sarhan (Manisa) - Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu Kanunu münasebetiyle 
sözleri 8,81,84 

. V. Sandal (istanbul) .- Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu Kanunu münasebetiyle 
sözleri 7. 

E. Sazak (EsMşehir) - Türkiye Zirai 
Don atım Kurumu Kanunu münasebetiyle 
Bönleri . 8 5 

M. Tamer (Kayseri) - Belediyeler ve 
bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
Bankası memurları tekaüt sondığı bak
landaki kanun münasebetiyle sözleri 58 

H. Tugaç (Ağrı) - Subay ve askerî me
murların maaşlarına dair 3661 sayılı ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kamın münasebetiyle sözleri 120,121 

K. Turan (îsparta) .- Belediye Yapı ve 
Yollar Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kamın münasebe
tiyle sözleri 14 

î. M. Uğur (Sivas) - Fevkalâde halle
rin devamı müddetince memur ve müstah
demlere yapılacak yardım hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 106 

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Fevkalâde 
hallerin devamı müddetince memur ve müs
tahdemlere yapılacak yardım hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 98,100 

-— Subay ve askerî memurların maaşla-

Sayfa 
G-l. K. Sevüktelmn (Diyarbakır) - Dev

let memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair kanun müna
sebetiyle sözleri 112,113 

R. Ş. Sirer (Sivas) - Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
kanunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki lâyihanm Maarif Encümenine 
verilmesine dair sözleri 57 

F. Sirmen (İktisat Vekili) - îş kazaları 
ile meslekî hastalıklar ve analık sigortaları 

• hakkındaki lâyihanın Muvakkat bir encü-
I! mende müzakere edilmesine 3air sözleri 142 

T 
' A. R. Türel (Adliye Vekili) - Millî Ko

runma Kanununda tadilât yapılması hak
kındaki lâyihanm muvakkat bir encümen
de müzakere olunmasına dair sözleri 72 

•'G-l. Ş. Tursan (îçel) - Fevkalâde hal
lerin devamı müddetince memur ve müstah
demlere yapılacak yardım hakkındaki ka
kamın münasebetiyle sözleri 100 

O. Tüzel (Kayseri) - Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 105,106,107 

V 
rina dair 3661 sayılı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair kanun müna
sebetiyle sözleri 119 

Y. S. Uzay (Balıkesir) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
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Sayfa 
eklenmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 112 

— Fevkalâde hallerin devamı müddetin-

Z. Yörük (Ankara) - Devlet memurla
rı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebeiyle sözleri 111, 

114 
S. Yurtikoru (Afyon Karahisar) - Dev

let memurlarr aylıklarının tevhit ve teadü-

Sayfa 
ce memur ve müstahdemlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 101 

lüne dair 3656 sayılı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun münase
betiyle sözleri 104 

— Fevkalâde hallerin devamı müddetin-
ce memur ve müstahdemlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 96 

Y 
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